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המשכן ואפקט איקאה
הילילן ההתנהגותי דן מרימלי ערך סדרת ניסויים על התופעה 
האוירת י"מפקו מיקמה": החיבה היתרה שמנו רוחשים לדברים 
שהם אעשה ידינו. שאה במ לה יאובן ארשת החנויות לריהוו 
בהריבה עצאית. בשביל בעלי שתי ידיים שאמליות יאוני, הריבה 
של חלקי רהיו דואה להריבת פמזל ענק שחלק אהחלקים חסרים 
בו ומחרים נאצמים באקום הלמ ניון. מבל בסופה של אלמיה, גם 
מם אדובר בהריבה פשווה מנו נווים להרגיש מיזו גמווה קלה. 
מחר  אישהו  יי  מף  זה",  מת  בניתי  "מני  לואר  אסוגלים  מנחנו 
תינן מת האוצר, ייצר מת החלקים ויתב מת ההורמות. בדברים 
"ְיִגיַע  קי"ח,  בתהילים  המאור  אעין  יש  עבודה  בהם  שהשקענו 

ֶריָך ְווֹוב ָלְך".1  י תֹמֵיל ַמׁשְ יָך ּיִ ּפֶ ּיַ

מרימלי רצה לבחון מת הערך־האוסף הזה: המם יש בו אאש? 
ובמיזו אידה? הומ ביקש אאתנדבים לבנות דגאים אשויללים של 
מוריגאי, קיפול נייר. ומז הומ שמל מותם יאה הם אוינים לשלם 
סנו.   25 הייתה  האאוצעת  התשובה  שיצרו.  אה  מת  לקבל  ידי 
הומ שמל מנשים מחרים אמותה סביבה יאה הם אוינים לשלם 
ידי לקנות מת היצירות. התשובה האאוצעת הייתה 5 סנו. ילואר 
מנשים אוינים לשלם על דבר שהם עשו בעצאם פי חאישה אאה 
שהם היו אוינים לשלם על חפץ זהה שהם למ עשו. אסקנותיו 

היו: המאמץ שאנו משקיעים בחפץ מסוים משנה לא רק אותו; 
הוא משנה גם אותנו ומת המופן שמנו אערייים בו מת העצם. 

וין: ככל שעמלנו יותר, כך גדלה אהבתנו לפרי עמלנו.2 

יך קורה גם בסיפור בניין האשין האתחיל בפרשתנו ונאשך, 
יאעו ברציפות, עד סוף החואש. מין להשוות יאובן בשום מופן 
מת בניין האשין — ובו הקודש וקודש הקודשים — עם אעשה של 
חולין יהריבה עצאית של רהיו. מבל ברובד המנושי יש קווים 

פסייולוגיים אקבילים בין השניים.

באדבר,  יצרו  ישרמל  שבני  הרמשון  הדבר  היה  האשין 
ותחילת בנייתו הימ נקודת אפנה בעלילת ספר שאות. עד עישיו, 
הקב"ה עשה מת יל העבודה. הומ הייה מת האצרים. הומ הוצימ 
מת העם לחופשי. הומ קרע מת הים והעביר מת בני ישרמל בתויו 
בחרבה. הומ הוריד להם מויל אהשאיים והוצימ להם אים אסלע. 
מבל יאעו תאיד, לבד אן האקרה היחיד של שירת הים, העם למ 

הוקיר מת אה שקיבל. הומ היה יפוי וובה. הומ התלונן.

להיפוך  העם  מת  להוביל  לאשה  ה'  הורה  עתה  והנה 
בני  ישרמל,  בני  בשביל  דברים  יעשה  שהומ  באקום  תפקידים. 
ישרמל נדרשים לעשות דברים בשבילו. העניין ימן מיננו ה'. ה' 
ביל  אפני שה' שוין  פני המדאה,  על  לבית  זקוק לאשין,  מינו 
ְוָהָמֶרץ ֲהדֹם  ְסִמי  ּיִ ַאִים  ָ אקום. יאמארו בפי הנבימ ישעיהו: "ַהּשׁ
ְבנּו ִלי ְוֵמי ֶזה ָאקֹום ְאנּוָחִתי?" )ישעיהו  ר ּתִ ַרְגָלי; ֵמי ֶזה ַבִית ֲמׁשֶ

סו, מ(. העניין הומ בני המדם, יבודם ויבודם־העצאי.

באעשה יוצמ־דופן של צאצום נתן ה' לבני ישרמל הזדאנות 
לעשות דבר־אה באו ידיהם, דבר־אה שהם יוקירו אפני שהם עשו 

תרומהפרשת

לעילוי נשאת: פינחס בן יעקב משר מייז, עזרימל בן מריה לייב שרור
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זהו רעיון אשנה־חיים. האתנה הגדולה ביותר שמנו ייולים 
ההופית  היחידה  האתנה  זו  ליצור.  ההזדאנות  הימ  לזולת  לתת 
מת האקבל לנותן. הימ אמצילה הוד על ְאַקבלּה. הימ ארמה לו 
שמנו בווחים בו, אמאינים בו, וחושבים שהומ אסוגל לגדולות.

ארחב, מבל יש לנו "אשּין בזאן":  ן ּבַ ייום מין לנו עוד ִאשּיָ
שּבת.5 במחת השבתות המחרונות שהה עאנו בבית הינסת "ארּבל 
ַמרץ'" בלונדון בייר בינסייה המנגליקנית. הומ היה מיתנו למורך 
מיתנו,  התפלל  הומ  הבדלה.  עד  אקבלת שבת  השעות,   25 יל 
לאד מיתנו, סעד מיתנו ושר מיתנו.6 "לאה מתה עושה מת זה?", 
והומ השיב, "השבת הימ מחת האתנות הגדולות  מותו.  שמלתי 
ביותר שמתם היהודים נתתם לנו הנוצרים. מנחנו אמבדים מותה. 
מתם שוארים מותה. מני רוצה ללאוד אים מיך מתם עושים זמת".

התשובה פשווה. מאנם, מלוהים הומ משר קידש מת יום 
השבת, עוד בשחר הזאנים.7 מבל חיאי ישרמל הם משר "עשו סייג 
לתורה" והוסיפו דינים, תקנות ואנהגים להגן על השבת ולשאר 
מת רוחה.8 יאעו יל דור תרם אשהו לאורשת השבת — ולו גם 
זאירה מחת, מו מפילו אנגינה מחת חדשה לאילות זאירה ישנה. 
הביווי "לעשות שבת" מינו סלנגי יפי שהומ נשאע, ומינו אקרי; 
ת  ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵמל ֶמת ַהּשׁ ְארּו ְבֵני ִיׂשְ התורה מוארת "ְוׁשָ
ִרית עֹוָלם" )שאות למ, וז(. מנו אאשייים ויוצרים מת  ְלדֹרָֹתם ּבְ
השבת, דור מחר דור. עם ישרמל למ ברמ מת קדושת השבת, מבל 
הומ שותף בברימת יופייה של השבת, בעיצוב ַהְדַרת הקודש שלה. 

דבריו של מרימלי ניונים מפומ לגבי השבת יפי שהם ניונים 
לגבי האשין: יגודל האמאץ שמנו אשקיעים בדבר שמנו עושים 
ין גודל מהבתנו לו. זה ילל גדול בחיים: מם רצונים שמנשים 

אותו. יל אי שנדבו ליבו ייול היה לתרום, איל משר לו: "ָזָהב 
ים, ְועֹרֹת ֵמיִלם  ׁש ְוִעּזִ ִני ְוׁשֵ ָאן ְותֹוַלַעת ׁשָ ת, ּוְתֵיֶלת ְוַמְרּגָ ָוֶיֶסף ּוְנחֹׁשֶ
ֶאן  ְלׁשֶ ִאים  ׂשָ ּבְ מֹר,  ַלּאָ ֶאן  ׁשֶ ים,  ּוִ ׁשִ ַוֲעֵצי  ים  ָחׁשִ ּתְ ְועֹרֹת  ִאים  ְאָמּדָ
ן"  ִמים ָלֵמפֹד ְוַלחֹׁשֶ ים, ַמְבֵני ׁשַֹהם ְוַמְבֵני ִאּלֻ ּאִ ָחה ְוִלְקוֶֹרת ַהּסַ ׁשְ ַהּאִ
ליולם  יישרונם.  ומת  מת עאלם  היו שתראו  ד-ז(.  יה,  )שאות 

ניתנה ההזדאנות להשתתף: נשים יגברים והעם ליל שדרותיו.

זו הייתה הפעם הרמשונה שה' ביקש אהעם למ רק ללית 
בקולו, מלמ  מו לשאוע  הענן,  ועאוד  באדבר מחר עאוד המש 
להיות פעילים: להיעשות בונים ויוצרים. והיות שנדרשו לשם 
 — אעצאם  חלק  באשין  שיקעו  הם  וזאנם,  ארצם  עאלם,  יך 
ייחידים ויעדה. יי מין, ידברי מרימלי, מנו אוקירים מת אה 
מותו,  רק  למ  אשנה  בחפץ  ששיקענו  האמאץ  יוצרים.  שמנו 

מלמ גם מותנו.

פרשת האשין אפלימה להאחיש מת דבריו של רבי יוחנן 
אוצמ  מתה  שם  גדלותו,  אוצמ  שמתה  "באקום  הקב"ה,  על 
ענוותנותו".3 ה' זייה מת בני ישרמל בייולת לואר דבר אפלימ: 
"ָעַזרתי לבנות בית למלוהים". בורמ העולם נתן לעאו הזדאנות 
להיעשות מף הם לבורמים — ויתרה איך, לבורמיו של דבר רוחני 

ואקודש.

נתינה  אבומת  הימ  "תרואה":  האילה  ימן  אתמיאה  יאה 
מת  הריאו  האשין  בוני  העלמה.  הראה,  גם  מבל  התנדבותית, 
ה'  מתרוממים.  עצמם  שהם  גילו  וכשהרימו  לה',  תרואתם 
באעשה  הומ  ברוך  להקדוש  "שותף  להיות  הזדאנות  להם  נתן 
ברמשית".4 שותף לקב"ה באעשה ברמשית! המם מפשר לצייר 

אעלה גבוהה אזו למדם? 



 האשין ומפקו מיקמה

5

יערייו אשהו, תנו להם להשתתף ביצירתו. תנו להם מתגר, ותנו 
להם מחריות. הם ישנו מותו — וישתנו בעצאם; הם יתמאצו — 

ועל ין ימהבו מת פרי ידיהם.
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